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  چکیده
نیازمند بررسی عوامل پیدایش، کاربران و  آن،از آنجا که شناخت صحیح هر فضا عالوه بر تجزیه و تحلیل فنی و معمارانه 

باشد، مطالعه و جستجوي عوامل فوق سبب بخش آن میهاي هویتهاي محتوایی) به عنوان مؤلفههاي درون فضا(جنبهفعالیت
به خصوص در  –گردد. اسناد تاریخی گویاي رواج افتخارآمیز چوگان در دوره صفوي شناخت جامعتري از هویت هر اثر می

و اهمیت آن به عنوان بازي رسمی دربار است. تا جایی که سیاحان از میدان نقش جهان با عنوان  -ایتخت دوم (اصفهان) پ
از این رو اند. میدان چوگان و سواري یاد کرده و هر یک به طریقی از چوگان باختن شاه و نظامیان و شهروندان سخن رانده

بازي چوگان، اجزاي اصلی درون میدان نقش جهان به روایت سیاحان شناسایی  هاي هویت بخشضمن واکاوي و ارزیابی جنبه
 هایی که در این زمینه انجام شده است، جهتها و پژوهشبندي شده و ضمن بررسی عملکرد و جمع بندي آنو دسته

بازي چوگان به عنوان است؛ اول آنکه شناخت دقیق ابعاد پنهان پاسخگویی به سؤاالت پژوهشی ذیل مورد تحلیل قرارگرفته
شود؟ و دوم، حفظ عملکرد اجزاي درون هاي اصیل آن میعامل هویت بخش میدان نقش جهان چگونه سبب احیاي ارزش

هاي تاریخی و اصیل فضاي ها و ارزشهاي سنگی)، چگونه کیفیتمیدان نقش جهان (نهر آب، ردیف درختان، کفسازي، دروازه
در این راستا با توجه به دالیل مطروحه، از آنجا که برگزاري بخشد؟ می صر بفرد را نظامشهري آن به عنوان یک میراث منح

، است در میدان نقش جهانبازي چوگان در میدان نقش جهان، همراه با روایتگري و موسیقی، مهمترین رویداد مکرر شهري 
اورت جداره میدان، نهر آب وکفسازي پیرامونی، انداز در مجتمامی جزئیات فضاي باز درون میدان ازجمله ردیف درختان سایه

با هدف فراهم نمودن باالترین مطلوبیت و ایجاد آسایش اقلیمی در فضاي پیرامون میدان چوگان جهت برگزاري آن، درحکم 
  شود.هاي اصیل میدان نقش جهان مییک سناریوي واحد سبب نظام بخشی ارزش

  هاي کلیدي:واژه
  .چوگان، اجزاي فضاي باز میدان نقش جهان، هویت شناسی فرهنگ و معماري ایرانمیدان نقش جهان اصفهان، 
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  مقدمه -1
نمادین از گنجینه هایی شناختی از یک هاي هویت، نظام«

امروز  هاي پیشین استوار گردد واجتماع است که به دست نسل
ویت را ـردي از آن اجتماع قرار دهد. هـرا در دسترس ف

دانند که سرچشمه وهاي رفتاري منحصر به فردي نیز میـالگ
اس براي ـمردم است و بر این اسمعنا و تجربه و خاطره براي 

» نماید.تند، بیگانه میـمردمی که از زمینه فرهنگی دیگري هس
)Mahmoodi Nejhad et al., 2009: 283-284(  در این خصوص

هاي قابل استناد هویت شناسی را معماري دانسته یکی از جنبه
و شناخت فرهنگ را مرتبط با هویت شناسی معماري(بررسی 

هاي پنهان محتوایی آن درون معماري) و جنبه حیات اجتماعی
دانند. میدان نقش جهان نیز به سبب بناها و تناسبات و می

هاي منحصر بفرد، همواره به عنوان یک اثر شاخص کیفیت
طراحی شهري ایرانی اسالمی مورد توجه بوده است و 

همواره از وسعت زیاد آن ابراز شگفتی و  بازدیدکنندگان آن
بسیاري بر این باورند که اندازه و «نند. هرچند کتعجب می

» باشد،تناسبات میدان قویاً تحت تأثیر بازي چوگان می
)Shahabi Nejad et al., 2017: 222( . تغییرات متوالی با

گذشت زمان سعی در ایجاد تقسیمات فضایی متعدد و خرد 
 ). تا جایی1(تصویر  اندکردن فضاي یکپارچه میانه میدان داشته

کم از یادها و هاي هویتی فضا کمکه کاربري اولیه و جنبه
هاي است. این پژوهش با هدف جستجوي مؤلفهها رفتهخاطره
جهان سعی در شناخت واقعی بخش میدان نقشهویت

  شخصیت آن به عنوان یک میدان شهري دارد.
  

 
Fig. 1 The evolution of space in Naqsh-e Jahan Square. (Shahabi Nejad et al., 2016: 60) 

  
که جایگاه اسب در مطالعات نگارنده حاکی از آن است 

هاي فرهنگ ایران (مهد پرورش اسب) و اهمیت آن از جنبه
قابل  1زیرشاخه فرهنگ ایران 9مختلف، به صورت کلی در 

که خود نشان ) Khosravi, 2006: 50باشد (بحث و بررسی می
 دارد.2مردمان ایران زمینحضور مستمر اسب در زندگی از 

هاي کلیه ورزش«نیز به این مورد اشاره کرده است که  3شاردن
ان نیز همین ـها اشکانیاکان آنـایرانی با اسب است چنانکه نی

اند. در ایران عموم مردم اعم از زن و مرد سوار عادت را داشته
در  4تاورنیه) و یا  ,1952Chardin :29( »شوند.اسب می

ل از ـهرگز قب«یم و تربیت اطفال آورده است: خصوص تعل
ذارند از خانه جز ـگت سال بشوند، نمیـده یا بیسـاینکه هج

» چوگان بازي بیرون بروند.براي شکار و تیراندازي یا 
)Tavernier, 1984: 593وگان ـخن از چـت سـن جهـ) به همی

آن  )Azarnoush, 1996: 230( »دوهزار ساله« با بار فرهنگی 
هاي جاي جاي متون تاریخی، ادبی، تصویري و...، به شیوه در
اشاعه  حفظ واز این رو خورد. وناگون روایی به چشم میـگ

هاي حضور اسبان در زندگی مانند دیگر جنبه بازي چوگان

از ایران باستان تاکنون عالوه بر بار فرهنگی تربیتی  ایرانیان،
م، جایگاه خود آن، به عنوان بخش جدا نشدنی از زندگی مرد

ایجاد « تبع آن باعث و بهرا در درون معماري ایرانی باز نموده 
است و یا هایی برحسب نیاز و در شرایط مختلف شدهمکان

تغییراتی در قالب فضاها و جزء فضاها (فرم معماري) ویا نحوه 
 :Khosravi, 2015»(است.ارتباط آنها با یکدیگر ایجاد نموده

دان نقش جهان به ـف نیز بارها از میدر متون مختل) 5-40
وگان یادشده ـعنوان یک فضاي مطلوب براي برگزاري بازي چ

ی ـاند که در این راستا بررسو به زیبایی آن را توصیف نموده
ور توجه بسیار ـدان ستودنی درخـاد این میـها و ابعکیفیت

هاي تاریخی و کیفی اله ضمن پرداختن به ریشهـاست. این مق
بر معماري میدان نقش جهان و زندگی پرشور آن به  مـحاک

وي سعی در شناخت ـعنوان یک میدان پررونق در پایتخت صف
ل آن به ـهاي اصیدقیق ابعاد پنهان بازي چوگان و ارزش

عنوان عامل هویت بخش میدان نقش جهان دارد. چرا که 
ل فضاي ـهاي تاریخی و اصیها و ارزشق کیفیتـشناخت دقی

تواند دان به عنوان یک میراث منحصر بفرد، میـشهري می
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ها و جلوگیري از مداخالت ناصحیح که زمینه حفظ ارزش
هاي تاریخی موجب کم اهمیت شدن و یا از بین رفتن ارزش

گردد را فراهم آورد. چنان که این میدان نقش جهان می
هاي شهري نبود شناخت مناسب از ارزش«موضوع با عنوان 
 5»ن به عنوان پیش نیاز حفاظت از آنمیدان نقش جها

)Shahabi Nejad, 2016: 40 کمابیش مورد توجه (
  پژوهشگران بوده و هست.

ترین منبع در این خصوص شایان ذکر است که اصلی
نویسان به دست مکتوبات و ترسیماتی است که سفرنامه

میزان اطالعات، اندازه تعصب «اند. که ایشان نیز بر اساس داده
» اندیشی، مدت حضور در ایران و تجارب سفرشانو آزاد

)Rezaee, 2012: 121هاي شخصی خود را بیان ) برداشت
اند که البته در هر سطحی از اطالعات قابل توجه و کرده

ژوهش ـتوان گفت که این پموع میـدر مج باشد.استفاده می
هاي کیفی تأثیرگذار، به بررسی با نگاهی نو عالوه بر مؤلفه

هویت بخش تشکیل دهنده هویت هر فرد ایرانی حاضر  عوامل
اسالمی (نقش جهان)  -در میدان ظهور معماري ایرانی 

پرداخته و نقش عوامل هویت بخش از این دست را به جهت 
بازگشت به ناخودآگاه هر فرد ایرانی و حرکت به سوي توسعه 

  داند.پایدار، رهگشا می
  ينظر یمبان -2

 چوگان و صفویان -2-1

به  متکی اساساً شهروندي، فعالیت هر که جا آن از «
گ است و فرهنگ، نتیجه مقررات نامدون (عرف)، ـفرهن

 زندگی هايشیوه و هاسبک ها،سنت رسوم، و آداب عادات،
هاي شهري و فرهنگ توان دریافت که فعالیتاست... می
دهد می شکل ايجامعه فرهنگی خصوصیات را، شهرنشینی

دیگر،  عبارتی به دارند، تعلق بدان هافعالیت این صاحبان که
 الگوهاي و آوردمی وجود الگوهاي رفتاري را به فرهنگ
 از استفاده مردم چگونگی کنندهبیان و کنندهتعیین رفتاري،

) Rostamzadeh et al., 2010: 182(» .شوندمی فضاها این
 یا گوناگونهاي موجب استفاده که باشد امر همین شاید
متفاوت در فضاهایی واحد، مانند  رفتارهاي مکان گیريشکل

 شود. در وصف عالقه خاندان صفوي بهمیدان در یک عصر می
گزارش «، 6چوگان، آذرنوش به نقل از میشل مامبره

باختن شاه طهماسب اول با برادرانش در میدان چوگان
آورده و به تلخیص به اشعار جنابادي در  آباد تبریز راصاحب

 :Azarnoush, 1996» (است.د بازي او اشاره نمودهوصف چن

همچنین در عالم آراي صفوي ذکر خروج شاه  )78-81
زدن سکه و خطبه همان روز و چوگان « همراه با  اسماعیل را

) Unknown, 1971 :45»(بازي آن شهریار در میدان تبریز
اند. از سوي دیگر توجه و عالقه وافر شاه عباس صفوي دانسته
وان زمامدار حکومت و تصمیم گیرنده بالمنازع در به عن

تواند یکی از علل ایجاد میدان چوگان در ها و امور میفعالیت
شأن شاه قدرتمند و میهمانان آشنا و بیگانه وي باشد. در این 

هرگاه که از کار جنگ و لشگر کشی و «خصوص آمده است: 
خودرا  خواست میهمانان بیگانهیافت، یا میسفر فراغتی می

 ,Falsafi» (شد.سرگرم دارد به چوگان بازي مشغول می

1974: 304 (  
قمري به اتفاق خان  1023از جمله هنگامی که در سال 

به « خانان که نماینده شاه سلیم فرمانرواي هندوستان بود
تخت الهیجان نزول اجالل فرموده، هر روز در نصف روز به 

گان بازي و قپق اندازي میدان کنار استخر به اتفاق خان به چو
) او در Foumani, 1937: 156» (فرمودند.اشتغال می

هاي دیگر محل شهرهایی که براي چوگان بازي و بازي
ساخت. چنان که در سال هایی میمناسبی آماده نبود، میدان

دستور تبدیل باغ پیش قلعه الهیجان به "قمري،  1001
را صادر  ) ,1937Foumani :94-95(" 7میدان بزرگ چوگان

نمود. اسناد حاکی از آن است که غیر از سواران قزلباش، مردم 
در چوگانبازي  والیات مختلف به خصوص شمال ایران نیز

از  8الدین محمد منجماند. چنانکه جاللمهارت بسیاري داشته
 ,Monajem Yazdiپیروزي مازندرانیان در چوگان بازي (

از گردهمایی  9گوئرادن گارسیا فیسفرنامه ) و 1987 :335
روزهاي جمعه براي تماشاي بازي چوگان در شیراز 

)Unknown, 2007: 158کنند. همچنین ) روایت می
مینیاتورهاي بسیاري در مکاتب مختلف نگارگري در دوره «

و مابعد  )Mahmoudi Shahr Babaki, 2012: 60-74 (»صفویه
. و حکایت اندآن، این بازي را با هنرمندي تمام تصویر نموده

رتاسر ایران صفوي ـگاه و اهمیت آن سـاز رواج این بازي و جای
  .)2ر شماره ـد. (تصویـدارن

  

 
Fig. 2 Playing polo in Naqsh-e Jahan Square by 

Mirza Agha Emami ,Isfahan, 1944 
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ایرانیان برخالف برخی از ملل «در واقع به این دلیل که 
اند و رسوم اخالقی کردهیدیگر، همیشه سواره چوگانبازي م

زدند و مانع پیشرفت ایست که بهم مشت نمیسواران به گونه
) و Della, 2001: 449 Valle» (شدند،و حمله یکدیگر نمی

کردن اسب و تمرین حرکات بازي مستلزم خوب ادارهنچوگا
آوري بهترین وسیله پرورش توان رزم«گوناگون بود، 

 ,.Riazi et al، (»رفتمار میزادگان به ششاهزادگان و بزرگ

) از این رو شاه عباس چوگانبازي را بسیار تشویق 163 :2007
آنکه خود در بازي شرکت کند، غالبًا بی«کرد. تا آنجا که می

نشست و اجازه میداد که در میدان بزرگ شهر به تماشا می
 ,Falsafi»(مردم نیز از زن و مرد براي تماشا حاضر شوند.

ها به حدي جا افتاده است که ظاهرًا این فعالیت) 304 :1974
نام  "میدان اسب دوانی"با عنوان 11از میدان شاه 01اولئاریوس

پس از صرف غذا در میدان « کند که برد و نقل میمی
 21دوانی گردآمدند. ترومپت و طبل نواي دلنشینیاسب

بود. چند صدتن ایرانی و مرد و زن ارمنی روي سرداده
بودن تا این منظره هاي اطراف میدان نشستهخانهدیوارهاي 

) و این Olearius, 1984: 227( »جالب را تماشا کنند
گردهمایی پرشور و خودجوش، که ریشه در هویت فرهنگی 
شهروندان ایرانی دارد و طبق اسناد در بقیه شهرها نیز مورد 
استقبال عامه مردم است، در مقیاس میدان نقش جهان با 

زدنی آن، به صورت متناوب، روح چاالکی و  عظمت مثال
ورزش دوستی و رزم آوري را به جامعه تزریق کرده و در فضاي 

آورد. ایشان را به وجد می پر طرب رقابتی پرهیاهو،
خوشبختانه این ورزش بومی و ملی به سبب منحصربفرد بودن 

هاي هویت شناسانه آن که ریشه در هویت هر فرد ایرانی جنبه
چوگان بازي سوار براسب همراه با روایت "با عنوان  «دارد، 

به نام ایران ثبت جهانی  1396آذر  16در  "گري و موسیقی
  گردید. 31»یونسکو

  میدان نقش جهان؛ شکل گیري و توصیفات  -2-2
پس از هزار سال از پایان حکومت ساسانیان و ورود اسالم 

ا اندیشه به ایران، صفویان اولین حکومت مقتدري بودند که ب
و هنر،  اصالت حکومت ایرانی بر ایرانی، به قدرت رسیدند

صنعت، اقتصاد، سیاست خارجی ، قواي نظامی و مواردي نظیر 
اي دست هاي قابل مالحظههاي جدید به پیشرفتآن در بنیان

) شاه عباس صفوي پس از قزوین، Farahani, 2008: 4یافتند. (
براي «نمود و بدین صورت اصفهان را به عنوان پایتخت انتخاب 

احداث شهر جدید و توسعه شهر قدیم، میدان جدید در 
اي نه چندان دور از ازمیدان قدیم یا میدان کهنه، ... فاصله

» متر احداث شد. 507در  158درمستطیلی به ابعاد تقریبی 
) و عالقه و اشتغال بسیار زیاد شاهان صفوي به بازي 6(همان:

چوگان «س صفوي تا حدي بود که چوگان به خصوص شاه عبا
به نوعی بازي رسمی دربار صفوي شد و چندان اهمیت یافت 
که گویی در نقشه بازسازي پایتخت جدید، مکان آن را در میان 

» هاي شهر پیشاپیش معین کردند.زیباترین ساختمان
)Azarnoush, 1996: 760 سالطین صفوي، بزرگان «) چنانکه

زیباي عالی قاپو، به نظاره  و مهمانان خارجی از عمارت
نشستند که ایرانیان باستان آن را ترین ورزشی میپرسرعت

این ) 2) (تصویر شماره Safarian, 2010: 24( »ابداع نمودند.
نگ ناب ـهاي پیرامونی را تجسمی از فرهمیدان و ساختمان

ها در فرهنگ ایرانی هیچ یک از پدیده«اند. چرا که ایرانی دانسته
اً واجد روح و باطن ـبه بعد مادي و ظاهر نیست و عموممنحصر 

هاي دور مثالی از و معنایی نیز هست. شهر ایرانی در گذشته
اینده خداوند ـعالم باال بوده است که به عنوان محل زندگی نم

) از این Naghizadeh, 2002: 26( »است. در زمین ساخته شده
ر میدان نقش ترو شاید بتوان گفت کنکاش در شناخت عمیق

جهان به نوعی شناخت بهتر کیفیت زندگی اجتماعی افراد در 
کن ساخته ـیک میدان شهري ممتاز در عصر احداث آن را مم

ردازد که با ـپاریخ این مرزو بوم میـاي پربار از تدوره«و به 
هاي بارز خویش به عنوان یک عامل هویتی معماري ویژگی

اي که تعالیم اسالمی غنا و رهاست. دوایرانی ایفاي نقش نموده
تکامل آن را سبب شده و ...و به جهت وجود اسناد مکتوب و 

هویت تاریخ ] بخشی از[آثار کالبدي به جامانده از آن به عنوان 
 )Naghizadeh, 2000: 88( »ایران در جهان شناخته شده است.

دهد که دو هاي تاریخی نشان مینگاهی به دوره«همچنین 
ها ث تعداد سفرنامه و اعتبار آنـاریه از حیـو قاج دوره صفویه

 ,Rezaee( »باشند.نظیر میهاي تاریخی بیدر میان سایر دوره

ها و یـت، ویژگـختانه به دلیل کیفیـ) و خوشب119 :2012
ًا تمام ـتقریب«در قلب شهر اصفهان، 41هاي میدان شاهفعالیت

اند، مطالبی کردهاحانی که در دوره صفویه به ایران مسافرت ـسی
زار ـدان برگـته و از مراسمی که در میـدر مورد میدان نوش

) Mojtahedi, 2001: 246( »اند.شده به تفصیل سخن راندهمی
و هریک به تناسب مقصود و مأموریتشان فضا و اتفاقات را از 

م)،  1617دیدگاه و به انتخاب خود شرح داده اند. پیترودالواله (
م)،  1637م)، آدام اولئاریوس (1618فیگوئرا ( نگارنده سفرنامه

م)، انگلبرت  1668م)، ژان باتیست تاورنیه (1664ژان شاردن (
ات مخصوص به خود، ابعاد ـم) هر یک با ادبی1685کمپفر(

هاي میدان و مستطیل شکل بودن آن، محوطه میدان و حجره
ر ـباس کبیـاه عـدو طبقه اطراف آن و انتصاب ساخت آن به ش

مات حاکی از ـبررسی مکتوبات و ترسی اند.ودهـتوصیف نم را
هاي جذاب و تـق و فعالیـکوه، رونـند شـت که هرچتآن اس

م و قبل  1723تا سال  -ش جهانـنق–یاهوي میدان شاه ـپره
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از محاصره اصفهان و فتح آن، سیاحان را به وجد و تحسین آن 
جود برخی نموده است، بعد از این واقعه نیز با ووادار می

هاي ویژه ها و تغییرات به سبب کیفیت، کالبد و کیفیتمهريبی
  اند.میدان مورد توجه ایشان قرارگرفته و به توصیف آن پرداخته

  
Table 1: Description of Shah Square (Naqsh-e Jahan Square) according to the explorers’ descriptions 

Date Explorer Description of Shah Square (Naqsh-e Jahan Square) 

1617 Pietro Della 
Valle 

“The Shah Square, or the vast courtyard, is located in front of the royal palace, six 
hundred and ninety meters long and two hundred and thirty feet wide. All around this 
area is decorated with the most beautiful, organized and uniform porches, and no street 
has interrupted this arrangement.” (Della Valle, 2001: 473) 

1618 
The author of 

Figueroa’s 
travelogue 

“The square is rectangular 600, feet long and 300 feet wide, with shops built on all four 
sides of the square. As mentioned earlier, this square is mainly used for conventional 
Iranian military practices, the most common of which are the polo and archery.” 
(Figueroa’s travelogue, 1984: 212) 

1637 Adam 
Olearius 

The square or the big place of business and entertainment is so vast that we have never 
seen anything like it before. Along the square, two-story stores with domed roofs are 
built in an ordered arrangement with porches and corridors  ) Olearius, 1984: 239) 

1664 Jean Chardin This square is rectangular and is four hundred and forty feet long and one hundred and 
sixty feet wide. (Chardin, 1951: 28) 

1668 Jean-Baptiste 
Tavernier 

“The Shah Square of Isfahan is the work of the great Shah Abbas.” (Tavernier, 2004: 
48). “The large square is about seven hundred feet long and three hundred feet wide .
There are mansions built on the four sides of the square. They have created a terrace 
around and on the porches. (Tavernier, 1984: 391) 

1685 Engelbert 
Kaempfer It is a rectangle 660 feet long (north to south) and 212 feet wide (Kaempfer, 1984: 193( 

The revolt against the Safavid power dates back to 1721, and Mahmud Afghan invaded Isfahan on 
September 22, 1722” (Drouville 1969: 460) 

1809 James Morier 

“The Shah Square is a large and magnificent public place used to show the signs of 
activity and bustle that represented the prime of this kingdom not long ago Life is 
missing in the stores around the square, and many of the doors are completely locked.” 
(Morier, 1812: 169-170) 

1840 Eugène 
Flandin 

This square, which is one of the widest squares in the world, is a wide rectangle 
confined within another rectangle that is circumscribed by the continual water creeks. 
(Flandin, 2004: 125) 

1881 Madam 
Dieulafoy 

“This vast square, built by order of the great Shah Abbas, is in the shape of a rectangle 
with an area of almost ten hectares, surrounded by luxurious markets.” (Dieulafoy, 
1999: 338) 

1886 Heinrich Karl 
Brugsch 

“A wide square whose length is much more than its width, and is known as  “ Shah 
Square” The length of this square is approximately one thousand feet, and its width is 
a little more than three hundred feet, and a wall surrounds it) ”Brugsch (1995: 212)  

1907 Henry Rene 
D'Allemagne 

This square, which is rectangular and extends to the north and south, is located in the 
center of the city, and it is approximately 386 meters long and 140 meters wide 
D’Allemagne (1956: 926) 

  
هاي همچنین توصیفات حاکی از آن است که در جداره

اما متأسفانه بناهاي پیرامون میدان تغییري ایجاد نشده است. 
هاي میدان که در وضع صههاي تاریخی و شاخبسیاري از المان«

ها وجود دارد در حال حاضر موجود نیز امکان تداوم و احیاي آن
ده ـها در وضع موجود میدان دیی از آنـاز بین رفته و نشان

عملکردي و «و همین امر سبب شده است که ابعاد » شود.نمی
 Shahabi» (هویتی در دوره معاصر نسبت به گذشته تاریخی

Nejad, 2016: 2(  میدان کم کم به فراموشی سپرده شوند. و
شناسانه آن با وجود ثبت جهانی چوگان به نام هاي هویتجنبه

  ایران، مورد غفلت واقع شوند.

 روش و سؤاالت پژوهش -3
باشد و روش تحقیق در پژوهش حاضر روش ترکیبی می

در فرآیند انجام پژوهش از هر دو روش توصیفی و تحلیلی به 
ره گرفته شده است. در ابتدا با استفاده از صورت توأمان به

اویر و ـروش اسنادي (مکتوبات پیرامون مباحث نظري و تص
ت کیفی روش پژوهش در ـترسیمات) و با توجه به ماهی

-یريـردهاي تفسـفاده از راهبـردازش صورت مسأله و استـپ
هاي اصلی شناسایی، و جهت تکمیل و بحث تاریخی، مؤلفه
ي پاسخگویی به پرسش تحقیق مطالب در هاپیرامون چالش

  اند.نهایت اختصار به صورت دسته بندي شده ارائه شده
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  سؤاالت پژوهش شامل دو مورد زیر است: 
شناخت دقیق ابعاد پنهان بازي چوگان به عنوان عامل  -

هویت بخش میدان نقش جهان چگونه سبب احیاي 
  شود؟می هاي اصیل آنارزش

میدان نقش جهان (نهر آب، حفظ عملکرد اجزاي درون  -
هاي سنگی)، چگونه ردیف درختان، کفسازي، دروازه

هاي تاریخی و اصیل فضاي شهري آن ها و ارزشکیفیت
  بخشد؟می به عنوان یک میراث منحصر بفرد را نظام

هاي جهت تدقیق در یافتن پاسخ پرسششایان ذکر است 
ي تحقیق، نحوه توصیف و پرداختن به اجزاي سازنده فضا

میانی میدان و بازي چوگان توسط تاریخ نگاران و جهانگردان 
ها و م) و پژوهش 1617-م1907عصر صفوي و مابعد آن (

مکتوباتی که در این زمینه به نگارش در آمده است، توسط 
از نقطه نظر افراد پژوهشگر  نگارنده مورد مطالعه قرار گرفته و

اند ه گفتگو کردهداري که با نگارندو صاحبنظر در زمینه اسب
بهره فراوانی  و تصاویر و ویدئوهاي منتشر شده در این زمینه،

  کسب شده است.
  تحلیل داده ها -4

 فضاي میانی و عملکرد اجزاي آن -1-4

  که شروع  51ایان ذکر است در زمان اتمام ساخت میدانـش

در دوره شاه « ساخت آن به نقل از کتاب نقاوه االثار نطنزي 
» ق در محدوده باغ نقش جهان 999 عباس در سال

)Shahabi Nejad, 2016: 115 ( تسطیح «صورت گرفته و
(همان) » میدان نقش جهان براي چوگان بازي و اسب تازي

جزء اولین اقدامات احداث آن بوده است و به نقل از کتاب 
به مجموعه کاملی  61ق1011در سال «تاریخ عباسی مالجالل 
ان ـردیفی از درخت«)و 118ان: (هم» تبدیل شده بوده است

راه نهري از آب جاري درگرداگرد ـانداز به همچنار سایه
ایی ـت و محوطه میانی آن به صورت فضـدان وجود داشـمی

لفی ـهاي مختتـت رها شده بود تا درآن فعالیـخالی و یکدس
ردوانی، رژه ـاندازي، شاطقـوگان، قپـازي چـه بـاز جمل

رید و فروش، ـابقات، خـها و مسنظامیان، برگزاري جشن
اي ها فعالیت دیگر صورت بگیرد. به گونهدست فروشی و ده

هاي آنان که میدان همواره سرشار از حضور مردم و فعالیت
) که براي این امور Shahabi Nejad et al., 2014:7» (باشد.

 ,Chardin» (دخل کوچکـدوازده مدخل عمده و چند م«

ایوان کاخ عالی قاپو بر میدان "ه بود. ) تعبیه شد280 :1952
) و از فراز آن، شاه و بزرگان دربار 3مشرف بود (تصویر شماره 

بازي سوارکاران و توانستند چوگانانه میـران بیگـو سفی
ر آن زمان معـروف بود تماشـا هاي دیگري را که دبازي
  .)Azarnoush, 1996: 78(کنند

  

 
Fig. 3 The polo field and its posts in the landscape of Ali Qapu porch (Qajar) 
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Fig. 4 Remnants of the surrounding water creek and the trees around the square (Pahlavi period) 

 

باختند، در میانه میدان اما زمینی که در آن چوگان می
 بزرگ از شرق و غرب به وسیله ردیف درختان مجاور نهر آب

با دو دهانه ساخته شده  ) و از شمال و جنوب4(تصویر شماره 
شد. این ) مرزبندي می3هاي سنگی (تصویر شماره از ستون

هاي میدان چوگان بودند، در توصیف سیاحان ها که دروازهمیله
و گراورهاي تهیه شده توسط ایشان کم وبیش به چشم 

هاي سشخورند. از این رو جهت تدقیق در یافتن پاسخ پرمی
تحقیق، نحوه توصیف و پرداختن به اجزاي سازنده فضاي میانی 

میدان و بازي چوگان توسط تاریخ نگاران و جهانگردان عصر 
م) ، توسط نگارنده مورد 1617-م1907صفوي و مابعد آن (

شورش علیه قدرت «از مطالعه قرار گرفته که با توجه به آغ
م توسط 1722برسپتام 22و فتح اصفهان در  م1721صفویه در

ها مهريو اعمال بی )Drouville ,1969 :46( »محمود افغان
نسبت به میدان و بناهاي پیرامونی در جداول دو و سه دسته 
بندي شده است. همچنین در ردیف آخر جداول، عناصر 

  شاخص میانی از درون متن استخراج شده است.
 

Table 2: Description of the constituent elements of Naqsh-e Jahan Square space 
Explorer A selection of the explorers’ descriptions based on the key elements of 

Shah Square18 (before the conquest of Isfahan) 
The key elements of 

the square 

Della Valle 
1617 

“There is a flowing water creek around the square, near the stores. Stones have 
been placed in the water creeks to enable pedestrian movement.” * “The same 
deciduous trees are planted between the creek and the stores in a straight row (at 
equal intervals). Soon, when the leaves grow, I think they will create the most 
beautiful landscape in the world.” (Della Valle, 1969: 38) * “The whole field area 
is covered with soft sand and therefore the field is always dry and is very suitable 
for riding and playing horses.” (Della Valle, 2001: 473) 

(water creek) 
(rows of trees) 

(pavement) 

Figueroa’s 
travelogue 

1618 

“In order to prepare the field ground, which is very flat and plane, for the plays 
and prevent the horses from sliding, they cover it with very fine rubble or clods 
in summer and winter” (Figueroa’s travelogue, 1984: 212) 

(pavement) 

Olearius 1647 “Arranged and beautiful straight trees are planted next to each other in front of 
the stores, and they cast a pleasant shadow on the ground” (Olearius, 1984: 239) (rows of trees) 

Chardin 
1664 

“A water creek is built around the field from brick and black limestones. This 
creek is six feet wide .It is one foot higher than the pedestrian way, which is made 
of black stones. This width allows the movement of four people.” * “There is a 
20-feet wide space around the square, between this creek and the stores.” 
(Chardin, 1951: 28)“ *Plane trees have been planted around the square, near the 
creeks and the buildings so that the buildings cover the square like an umbrella 
without hiding it. These trees add to the beauty of the square, especially in 
summer “(Ibid: 30) * “On both sides of the square (north and south) and at a 
distance of 35 feet from the creek, two 8-feet high stone pillars are placed fifteen 
feet apart. They made these pillars for the polo game.” (Ibid: 290) 

(water creek) 
(pedestrian ways) 

(Plane trees) 
(polo posts) 
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Tavernier 
1668 

“A few steps away from the porch, a water creek made of stone is dug that extends 
all around the square, but they have been negligent in maintaining it. The stones 
around the creek have often been destroyed. They do not keep the creek flooded 
either. In the summer, the water becomes stagnant and smelly, causing 
discomfort.” * “Shah Abbas had planted trees next to the water creek at certain 
intervals. However, they are dried up, and no one cares. No new tree is planted in 
the place of the dried ones ”.(Tavernier, 1957: 384) * “In front of the same gate 
that faces the southern part of the square, two stone pillars about five, six feet 
high are placed seven or eight feet apart, for the polo game, and the ball must 
pass through the polo posts during the horse race of polo (Ibid: 391) 

(water creek) 
(rows of trees) 

(polo posts) 

Kaempfer(1684-
1685)  

“A ditch [full of water [has been dug parallel to the walls of Shah Square, which 
is so far from the buildings and stores. The people of Isfahan use the distance 
between these two spaces as a promenade.” * “This ditch is made of clear cut 
cube stones. It is 10 feet wide and 5 feet deep“ * ”.Plane and elm trees are planted 
at the outer edge of the ditch and at equal intervals. but in some places, no trees 
are planted as not to disturb the wide view of the observers.” * “There are two 
rods on the north and south sides of the field used as the polo posts and the goal 
for horseback ridings) ”Kaempfer (1940-1984) 

(water creek) 
(Plane and Elm trees) 

(pedestrian ways) 
(polo posts) 

  
ان ـدان نقش جهان نشـصات فیزیکی میـبررسی مشخ

فضایی از پیش طراحی شده با وسعتی حدود «که  18دهدمی
 Shahabi Nejad, Aboui( »متر عرض 160متر طول و  505

& Ghale Noei, 2017: 47(  و  158عرض تقریبی  به« ویا
) به دلیل عملکرد 1379(به نقل ازابویی،  متر 505طول 

 »اي که داشته بسیار وسیع و خارج از ابعاد انسانی است.ویژه
)Shahabi Nejad et al., 2017: 4تقریبًا «در منابع تاریخی ) و

نزدیک به «هاي اخیرو در پژوهش 19»مساحت آن ده هکتار
ت و با توجه به سازماندهی ذکر شده اس 02»هشت هکتار

بزرگی و مقیاس «ها فضایی آن، در نگاه اول یکی از چالش
 میدان بود که از یک طرف آن را به یک بیابان بزرگ تبدیل

کرد که ایجاد آسایش اقلیمی در آن بسیار سخت بود، از می
طرف دیگر به دلیل عملکرد ویژه میدان که عمدتاً بازي چوگان 

و نیز ماهیت شهري آن، بخش عمده  شددر آن انجام می
فضاي باز میدان به صورت زمین بایر، پوشیده از شن و ماسه 
نرم بود که در آب و هواي گرم و خشک و کویري اصفهان 

 Shahabi Nejad, Aboui & Ghale» (بسیار مسأله ساز بود.

Noei, 2017: 6( شود اما همانطور که در جدول مالحظه می
م، آدام 1618م، سفرنامه فیگوئرا در 1617پیترو دالواله در 

م وانگلبرت 1664ژان شاردن در سال  م،1637در  ساولئاریو
)، توصیفاتی بسیار خوشایند و 1685 -1684(  در12کمپفر

مطلوب از فضاي میدان نقش جهان دارند و هر یک بر اساس 
میزان دقت و توجه خود به ثبت جزئیات و فعالیتهاي درون 

م،  1685م تا 1617اند که روایت ایشان از میدان پرداخته
(جدول شماره دو) عالوه بر نحوه چیدمان عناصر در سطح 
میدان (نهر آب، پیاده راه مجاور بدنه میدان، درختان) و 

هاي ایجاد یک فضاي موقعیت همنشینی آنها به صورت مکمل

مطلوب و کارا به عنوان یک میدان شهري، نشان از رضایت 
دگان و تفکیک جدي میدان چوگان در میانه آن سواران و پیا

 به وسیله نهر آب و پیاده راه سنگفرش محاط به آن را دارد.
درج شده  22البته همانطور که در جدول به نقل از تاورنیه

است، با پایان پادشاهی شاه عباس کبیر شرایط مطلوب میدان 
شود و حفظ شادابی و طراوت می براي اولین بار دچار افول

میدان مانند زمان شاه عباس در دستور کار متصدیان امر قرار 
سال بعد، به نقل از کمپفر،  20که این بی نظمی حدود  ندارد.

رفع شده و میدان دوباره به شرایط مطلوب خود بازگشته است. 
دالیل این مطلوبیت را عالوه بر استفاده از عناصر طبیعی (نهر 

رش بازار در پیرامون گست«آب و درختان چنار و نارون)، 
رفیع و ابنیه هاي ، محصوریت میدان با استفاده از بدنه32میدان

هاي نیمه باز در فضاي باز میدان، ، استفاده از اتاقک42معماري
» استفاده از عناصر موقت خیمه و خرگاه در فضاي باز میدان

)Shahabi Nejad et al., 2017: 7اند.) دانسته  
ط صفویان به شدت اوضاع شایان ذکر است که سقو

که «دهد. اقتصادي و اجتماعی شهر را تحت تأثیر قرار می
توان به از بین رفتن نظام بسیار فکرشده و می براي نمونه

 Shahabi» (کارآمد کاشت درخت و نهر آب جاري در میدان

Nejad, 2016: 5 اشاره نمود. این نظام فکر شده که در آن (
اورت محصوریت بدنه میدان و نهر سایه اندازي درختان در مج

آب مجاور درختان، مطلوبیت و شرایط مساعد اقلیمی براي 
) سبب 5نمود (تصویر شماره گردشگران پیاده را فراهم می

افراد تماشاگر نیز در « گشت در هنگام برگزاري چوگان می
ان ـکنار نهرهاي جاري اطراف میدان و در زیر سایه درخت

 & Shahabi Nejad, Aboui( »کردند.ها را تماشا میبازي

Ghale Noei, 2017:8(.  
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Fig. 5 A cross-section of the square based on Jean Chardin’s description of the initial condition of the creek, 

sidewalk, and trees around the square (Shahabi Nejad, Aboui  & Ghale Noei, 2017: 9) 
 

به (جدول شماره سه)  ولین سفرنامه پس از این واقعها
م، بیانگر  1809 در سال 52نگارش دیپلمات بریتانیایی موریه

» میدان داراي آن نظم و ترتیب گذشته نیست.«آن است که 
)Honarfar, 1965: 400 و از نظر او به حدي خالی از جنب (

ده هاي مرنماـها یک ردیف طاقـتن«و جوش و رونق است که 
) Morier, 1812: 170( »خورد.م میـدورتادور میدان به چش

در  62اورژن فالندنمکتوبات معمار و نقاش فرانسوي 
ایران نیز مؤید این  به 28سفرنامه اش در جلد یکم 72م1840

همچنین ارنست  )Flandin, 2014: 125( است.ـهمهريبی
. تـه اسـهان زیستـدر اصف 1883تا  1863که از  29هولستر

» روشـرید و فـده خـز عمـمرک"از میدان شاه تنها به عنوان 
اري از ـهاي بسیسـ) ولی عکHoltzer, 1976: 6( وده،ـیاد نم

اي چوگان ـهکرده که به سبب واقع شدن دروازههر تهیهـش
پراهمیت مسجد شاه و سردر بازار قیصریه، در مقابل دو بناي

کند مایی میـخودن اویرـها در تصحی از آنـنماي بسیار واض
  .)7و تصویر  6تصویر (

  

 
Fig. 6 The goalposts of the polo field in front of the Shah Mosque (Holtzer, 1976: 312) 

 

 
Fig. 7 The goalposts of the polo field in front of Qeysarie Bazaar entrance (Holtzer, 1976: 313)  
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از میدان  م1881 در 30فوامادام دیوالتصویري که  
دهنده فضاي متروك میانه میدان، کرده است نشانارائه

هاي نسبتًا کوتاه و بینظم در نزدیکی مجراي درختان و بوته
) ولی 8(تصویر شماره  آب و کف نسبتًا هموار میدان است.

باشند. و اشاره اي چوگان در آن قابل تشخیص نمیهايدروازه
چوگان هاي سیاحان پس از او به دروازه نیز در توصیفات وي و

  نشده است (جدول شماره سه).

 

 
Fig. 8 A picture of Shah Square in Isfahan, the square looks so abounded and disordered that camels are moving 

in the square (Dieulafoy, 1999: 341) 
 

م 1886ال که سفر دوم او در س 31هاینریش کارل بروگش
در بدو ورود به اصفهان، برخالف انتظارش اصفهان « ،انجام شد

) او با بیان اینکه Rahmani Samani, 2009: 45( »آبادي ندید.
این میدان بزرگ که درگذشته میدانی پر رفت وآمد بوده و « 

اند و...، امروزه کردهدر آنجا اسب سواري وچوگان بازي می
) عدم Brugsch ,1995 :212 ( »خلوت و متروك و مرده است.

اقبال شهروندان و ... براي حضور در میدان شاه را که 

[آن] را  در زمان اقتدار خود تمام حجرات 32السلطانظل
) به خوبی D'Allemagne :1956 :926، (»سربازخانه کرده بود

احان موریه ـبیان کرده است. نکته قابل توجه در توصیفات سی
اره ایشان به ـ) نیز ، اش1840دن () و اورژن فالن1809(
ذشته میدان و عدم حضور عناصر ایجاد مطلوبیت در فضاي ـگ
ـان ان از فقدان نهر آب و درختـدان و ابراز تأسف ایشـمی

 انداز است.سایه
 

Table 3: Description of the key elements of Naqsh-e Jahan Square after the defeat of the Safavids  
(The explorer) A selection of the explorers’ descriptions based on the key elements 

of Shah Square (after the conquest of Isfahan) (Key elements) 

Morier 1809 

“Water canals ,with remained stone pieces, are empty of water.” * “None 
of the trees that surrounded the square ,are left) ”Morier, 1812: 170). In 
Morier’s picture depicting the square, the ground area of the square is 
relatively flat, and a number of camels and horses are moving around the 
square. (Morier, 1812: 168) 

(water creek) 
(rows of trees) 

(pavement) 

Eugène Flandin 
1840 

“Magnificent plane trees were planted between this canal and the 
buildings. However, they were cut to make the devices for the cannonball 
and were not replaced. It is not now possible to take refuge from the 
scorching rays of the sun due to the absence of these ornamental trees 
around the square. ”(Flandin, 2004: 125) 
*In Flandin’s image presenting excellent details of Shah Square, the 
ground area of the square is still flat, and some platforms are built in it. * 
In Flandin’s image presenting excellent details of Shah Square, one of the 
polo posts is depicted in front of the Shah Mosque entrance. (Flandin, 
2004: 126-127) (Figure 5) 

(water creek) 
(rows of trees) 

(pavement) 
(polo posts) 

Dieulafoy 
1881 

“Marble water creeks filled with water surround the square like a belt ”.
Dieulafoy (1999, 339) *Some relatively short and irregular trees and 
shrubs are depicted near the water channel in a picture called Shah Square 
in Isfahan* . The field area is depicted with a large number of camels in 
the middle of the square, in a picture called Shah Square in Isfahan 
(Dieulafoy, 1999: 341  ) (Figure 8) 

(water creek) 
(rows of trees) 

(pavement) 
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Holltzer 
1883-1863 

The irregular rows of trees can be seen in the image depicting the front of 
the Qeysarie Bazaar entrance. (Holltzer, 1976: 313) ,*  Very clear 
photographs show the polo posts in front of the two important buildings 
of the Shah Mosque and the entrance of Qeysarie Bazaar. (Holtzer, 1976: 
152-153)  

(rows of trees) 
(polo posts) 

D’Allemagne 
1907 

“Marble water creeks, where water was flowing, were built around the 
square) ”.D’Allemagne, 1956: 926) * “Rows of plane trees added to the 
splendor and grandeur of this square” “Now no traces of the trees are left” 
(D’Allemagne, 1956:926) 

(water creek) 
(rows of trees) 

  
 میدان چوگان -2-4

 پس از مواجهه با میدان نقش جهان 33هنري رنه دالمانی
ها و ورزش در وصف هجري) 1324 (م،  1907در سال 
چوگان که در سابق در ایران «هاي ایرانیان از ورزش سرگرمی

اکنون حدود بیست سال است که  ]گوید؛ کهمی[ رواج داشت
آخرین  )magneD'Alle ,1956 :199» (است.منسوخ شده

ی ـهاي عناصر شاخص مورد بررستصویري که میتوان بازمانده
سال بعد)  30(حدود  درون میدان صفوي را مشاهده نمود

 1937 و بهار 1935باشد که در بین پاییز می 43عکس هوایی
باستان شناس با یک هواپیماي دوموتوره  35توسط اشمیت

) در یادداشت الصاقی 9(تصویر شماره  گرفته شده است.
آمده  "میدان شهر"ون ـایشان بعد از توصیف بناهاي پیرام

یک باغ و استخر پاکیزه و مرتب اینک بخشی از میدان « است: 
 36»ت پرکرده است.ـاسرا که زمانی زمین چوگان بوده

)89: 1997, Schmidtویر معرف آن است که ـ) در واقع تص
 شدن بازي چوگان) سال از منسوخ 50(پس از گذشت حدود

اندازي را از دست ب سایهـدرختان، کمابیش نظم و ترتی
ند ـکاند و جوي آب نیز دور تا دور میدان را احاطه نمیداده

جاد سایه قابل رؤیت ـاي چوگان به دلیل ایـهولی دروازه
  تند. ـهس

 

 
Fig. 9 Aerial photo showing the four elements of the polo field in the Pahlavi period 

 
 83این تغییرات که اولین اقدامات اجرایی صورت گرفته (

سال پیش) در ایجاد تقسیمات فضایی در زمین چوگان و با 
توجه به محور شکل گرفته در راستاي کاخ عالی قاپو و ورودي 

 شوند و متاسفانه به نظرمی مسجد شیخ لطف اهللا محسوب
یدان و کاربري آن و حتی رسد در آن نسبت به گذشته ممی

فضاي باقیمانده میانه میدان بی توجهی صورت گرفته است، 
مبناي تقسیمات فضایی بعدي قرارگرفته اند. تقسیمات وضع 
کنونی میدان نیز (تصویر شماره یک) نهایتًا منجر به 

جایگزینی درختان سرو به جاي درختان چنار، جایگزینی «
ي نهر جاري پیرامون حوض وسیع آب در وسط میدان به جا

میدان، ایجاد سطوح گسترده چمن کاري و ایجاد سایه بان بر 
 Shahabi» (ها، آن هم بدون پیشینه تاریخیروي مغازه

Nejad, Aboui & Ghale Noei, 2017: 14 شده است و هیچ (
اثري از میدان چوگان وسیع و آرایش فضایی مطلوب پیرامون 

ین کاربران و سیاحان قرار ) که مورد تحس5آن (تصویر شماره 
داشت به چشم نمی خورد. تنها حضور بازي چوگان در محوطه 

ها است کوچکی از شمال میدان و مربوط به برخی مناسبت
شود و عالوه بر آن که برگزار می 37که به صورت نمایشی

 شود، فضایی با عنوان میدان چوگانتداومی در آن دیده نمی
 درك نمی شود. نیز

یت میدان چوگان در زمان احداث آن، براساس اما وضع
ابعاد استخراج شده در پژوهشی که توسط علی شهابی نژاد و 
همکاران وي در خصوص آسایش اقلیمی در میدان نقش 
جهان براساس جزئیات توصیف شده از فضاي میدان توسط 
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ف از درختان و نهر پیرامون ـشاردن که دقیق ترین توصی
پهناي آبراهه حدود دو «  با ابعاداست،  میدان را ارائه نموده

متر و  3متر، پهناي پیاده راه سنگفرش محیطی نهر حدود 
 »متر 2,5اطی حدود ـگفرش محـپهناي پیاده راه سن

)Shahabi Nejad, Aboui & Ghale Noei, 2017: 8 برآورد (
ورت در زمان ـ) که در این ص5شده است. (تصویر شماره 

 145ان حدود ـعرض میدان چوگساخت میدان نقش جهان، 
ول به ـبت طـود که نسـشمی متر 460متر و طول آن حدود

ه با ـت. که در مقایسـه برابر اسـدود سـ) آن ح3,17رض ( ـع
اندارد چوگان در نظر ـن استـوان زمیـروز به عنـه امـآنچ

فاوت ـات آن نیز متـتر و تناسبـود بسیار بزرگـشمی گرفته
  ت.ـاس

  

 
Fig. 10 Plan of the polo field and the surrounding elements creating thermal comfort (Shahabi Nejad, Aboui  & 
Ghale Noei, 2017: 9) and an estimation of the polo field dimensions by the author in which the ratio of one to 

three is observed 
  

زمین  "از آن است که  اطالعات به دست آمده حاکی
و در صورتی  38متر عرض دارد 183متر طول و  274چوگان 

 "شودکه زمین حصاربندي شود، عرض زمین کمتر می
ین بازي ـزم) « 106: 1371(فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، 

ور نباشد مستطیلی است به طول ـصورتی که محص چوگان در
 متر). 182( یارد 200متر) و عرض  273( یارد 300

)Ebrahimpour, 1974: 123(  هاي آیین نامه«همچنین
پذیرفته شده جهانی چوگان را در میدان چمن با ابعاد 

ی ـدانند. در برخمی مترمربع 270*  146یا  300*160
ن از ـکشورها مانند آرژانتین و ایاالت متحده ابعاد زمی

 Mahmoudi Shahr( »المللی بزرگتر است.استاندارد بین
Babaki, 2012: 15 .(  

  جمع بندي -5
با توجه به آنچه به صورت خالصه مطرح شد، اگر اتمام 

بپذیریم، توصیفات دالواله،  39ق1011ساخت میدان شاه را در 
 1664و  1617هاي فیگوئرا، اولئاریوس و شاردن بین سال

وگان و ـ(جدول شماره دو) حاکی از برگزاري باشکوه بازي چ
سال اول زندگی آن است. پس  60از رونق میدان طی بیش 

یرغم برگزاري بازي چوگان، ظاهرًا ـسال، عل 4از آن با فاصله 
اند و توصیفات تاورنیه که نهر آب و درختان دچار آسیب شده

د آن است ـدر عصر صفوي بارها به ایران سفر کرده است، مؤی
ظ و ـکه عدم حضور شاه عباس باعث مسامحه در حف

پفر ـال بعد کمـس 16ده است. البته حدود داري میدان شـنگه
دول ـوه میدان (جـاره از رونق و شکـم دوب 1684-85در 

گوید و توصیف اجزاي درون میدان و شماره دو) سخن می
هاي چوگان و جهت دقیق و کاربرد آنها، به اشاره به دروازه

  تواند بیانگر رونق بازي چوگان باشد.صورت غیرمستقیم می
م که 1722ش علیه صفویه و فتح اصفهان در با آغاز شور

صادي، ـنهایتًا منجر به از بین رفتن تدریجی رونق اقت
ماعی و فرهنگی شهر و مهاجرت بسیاري از اتباع خارجی ـاجت

گردد، موریه، فالندن، دیوالفوآ، و ساکنان غیربومی می
ف ـبه توصی 1907تا  1809مانی که در فاصله ـتر و دالـهولس

اند، هیچ یک از هـن شاه و عدم رونق آن پرداختاجزاي میدا
هاي دروازه لـزاري بازي چوگان یا میـزاري یا عدم برگـبرگ

اند. اما در گراور میدان شاه که توسط فالندن آن سخنی نگفته
هاي مسجد شاه و سردر قیصریه که ترسیم شده و عکس

هاي چوگان دیده توسط هولستر عکاسی شده است، دروازه
م میدانی را که در گذشته در 1886د. تنها بروگش در شومی

اند را خلوت و متروك کردهو چوگان بازي می آن اسب سواري
وخ شدن ـم منس1907توصیف کرده است. تا اینکه دالمانی در 

م) نسبت 1887سال قبل ( 20بازي چوگان را به حدود 
 توانددهد که اگر ادعاي او را بپذیریم، توصیف بروگش میمی

مبناي عدم برگزاري بازي چوگان به عنوان یک رویداد شهري 
سال  106م مربوط به ـدر میدان شاه محسوب شود. چراکه فیل

نشان از حضور چوگانبازان خبره در میدان  ه.ش)1293(پیش 
و خوگرفتن ایرانیان با این ورزش با  40متروك نقش جهان

  شکوه دارد.
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یف ابعاد میدان از سوي دیگر عدم اتفاق سیاحان در توص
شاه (جدول شماره یک) و اختالف نسبتًا فاحش ایشان در 

تواند محکمترین دلیل در تفاوت ثبت ابعاد و اندازه میدان می
شیوه نگرش آنها به جزئیات و پرداختن به آنها باشد. به 
خصوص شاید بتوان ادعا نمود که نپرداختن ایشان به نحوه 

است که این امر به صورت  انجام بازي چوگان مؤید این مطلب
مکرر در جریان بوده و عموم مردم به نحوه انجام بازي و قوانین 

رسد رونق و شکوه می آن تسلط داشته اند. همچنین به نظر
چوگان بازي در میدان شاه تا پایان حکومت شاه عباس همگام 
با توان رزمی سواره نظام در باالترین سطح خود قرارداشته و 

تا زمان فتح اصفهان براساس میزان عالقه  پس از او هم
جانشینان وي به چوگان و اهمیت ایشان به آمادگی رزمی 
نظامیان مورد توجه بوده است. از این رو شاید بتوان رونق و 
شکوه میدان شاه را وابسته به برگزاري چوگان، و حضور پرشور 
 مردم و چوگان بازان در این میدان و به نحوي قدرت و آمادگی

  نظامی حکومت صفوي در مقابله با اشغالگران دانست. 
همچنین توصیفات سیاحان از فضاي میانی میدان شاه از 
ابتداي ساخت آن تا ابتداي قرن نوزدهم میالدي (جداول 
شماره دو و سه) و بررسی عملکرد اجزاي درون میدان، نشان 

نهر  -از همزمانی طراحی و اجراي کلیه اجزاي میانه میدان 
دارد و میتوان  -چوگان هاي ب، درختان، کفسازي، دروازهآ

کلیه اجزا را عناصر ایجاد یک سناریوي واحد دانست. بنابراین 
توان دریافت که طراحان میدان شاه با پیش بینی این می

چوگان  –هاي میانه میدان عناصر و آگاهی نسبت به فعالیت

ه طراحی و به عنوان یک رویداد مکرر شهري اقدام ب –بازي 
اند و این فعالیت بخش جداناشدنی از هویت ساخت آن نموده

دهد و بدین سبب احیاي میدان و عملکرد آن را تشکیل می
هاي اصیل میدان نیازمند احیاي دوباره بازي چوگان ارزش

همراه با روایتگري و موسیقی در مقیاس طرح اندازي اولیه آن 
  است. 

اد ـیدان نقش جهان با ابعمقایسه ابعاد زمین چوگان در م
کنونی استاندارد بین المللی، و پذیرش ابعاد بزرگتر از 

ورها، ـن چوگان در برخی کشـللی زمیـاندارد بین المـاست
واند دلیل بسیار مناسبی براي پذیرش ابعاد مختلف زمین ـتمی

رسد با توجه به ابعاد مطروحه می چوگان باشد، هر چند به نظر
ین، رسمی و کاربردي نیست. با توجه به ابعاد کوچکتر زم

فدراسیون چوگان به سبب تشویق عالقمندان با عناوین  کهـاین
دان ـایشی در میـهاي نماقدام به برگزاري بازي 41مختلف

نقش جهان نموده است که ظاهراً به دلیل وضع موجود میدان، 
در محوطه چمن کاري شده کوچکی در شمال میدان، (تصویر 

شود که طول آن روبروي سردر قیصریه برگزار می )11شماره 
متر از زمین استاندارد کوچکتر است و عرض آن  100بیش از 

نیز کاهش چشمگیري یافته است که همین امر با توجه به 
سوار در هر تیم، تحرك بازیکنان و  42حضور چهار بازیکن

دهد. نکته قابل هیجان تاختن در میدان بازي را کاهش می
دت مورد ـه این شرایط به شـین است با این وجود همتوجه ا

  تقبال شهروندان واقع شده است. ـاس

  

 
Fig. 11 The present situation of the mowed area of the polo field in Naqsh-e Jahan Square 

  
از سوي دیگر در میدان نقش جهان، شکوه بناهاي 

به نقل از بسیار بزرگ میدان که  پیرامونی و ابعاد
سیاحان(جدول شماره یک) و پژوهشگران این حوزه منحصر 
بفرد عنوان شده است و نهایتًا منجربه خلق میدان چوگان 

با  –وسیع و آرایش فضایی مطلوب و بی همتاي پیرامون آن
شده است و با توجه به  -طول حدودًا دوبرابر استاندارد کنونی

زوین به روایت اینکه تعداد بازیکنان در میدان چوگان ق
نفر در هر تیم  6سفرنامه برادران شرلی در زمان شاه عباس، 

) و در فیلمی که به گفته  ,Manwaring-- :71( 43عنوان شده
ه.ش) 1293سال پیش ( 106رکنندگان آن مربوط به ـمنتش

 نفر 10 هانـش جقاست، تعداد بازیکنان در میدان چوگان ن
افت که ـتوان دری. می44شودمی (پنج نفر در هر تیم) شمرده

تعداد بازیکنان در میدان چوگان با ابعاد میدان رابطه مستقیم 
داشته است و این مهم به شکوه بازي چوگان در میدان نقش 

 رسد شایستهزاید. و به نظر میـافجهان (تصویر شماره دو) می



266 

SCIENTIFIC JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE 
& URBANISM, VOL. 11, NO. 2 

Fall & Winter 2020 
  نشریه علمی معماري و شهرسازي ایران

  266 1399 پاییز و زمستان، 2شماره  ،11دوره 
 

 

 

نیست اصالت و هویت میدان چوگان با ابعاد بی همتاي آن 
   بی توجهی قرارگیرد.بیش از این مورد 

  گیرينتیجه -6
طه  هام در راب جاد اب عث ای با مدرنیزم،  به  امروزه گرایش 

هاي جدي بابت معماري با فرهنگ و بســتر فرهنگی و نگرانی
کمرنگ شدن تدریجی فرهنگ و هویت جوامع شده است. به 

ئت ــامدرنیزم و قرا یل تفکر پســ با همین دل نه،  هاي چندگا
گ اه خود را معطوف به رابطه میان دغدغه احیاي فرهنگ، ن

هاي ها و تناقضفرهنگ، زمینه و معماري، همچنین چالش
ند.این حوزه نموده ــانامروزه  ا یا انســ جاي دن مه  ها در ه

ها، می به ارزش  جه  یت خویش را از طریق تو ند هو خواه
ها، رفتارها و در هنجارها، نیازهاي مادي و غیرمادي، نگرش

به فرهنگ خویش در آثار معماري یک کالم از طریق توجه 
ضمن حفظ اقتدار،جلوه سازند و در دنیاي تعامالت  براي  گر 

هاي خود جایگاهی به دســت آورند. از این رو توجه به ویژگی
عملکردي میدان نقش جهان، و در رأس آنها چوگان حکایت 
از پیوند ناگسستنی اسبان و ایرانیان و بازي چوگان، به عنوان 

یک مکان باشکوه با معماري اصیل و پاسخگو، و  زمینه ایجاد
تواند بستر مناسبی براي در شأن شهروندان ایرانی همواره می

  .45شناخت هویت ایرانیان و فرهنگ ایشان باشد
مواردي که مطرح شــد به صــورت بســیار کلی گویاي آن 
ضرورت آمادگی  ساس  ستان بر ا ست که چوگان در ایران با ا

جاد برتري ج غاز میرزمی و ای گاوري آ که ن جا  گردد و از آن
ــی از ویژگی گاوري بخشـ ماعی آن جن هاي فرهنگی و اجت

هاي دیگر دوران بوده اســـت در ســـیر تحول خود از ظرفیت
ست و  فرهنگی و تربیتی زمان خود بهره گرفته و ارتقا یافته ا
ــت. چوگان تنها یک  ــده اس ــی از فرهنگ ایران ش خود بخش

ـــ ــت، بلکه فرهنگی اس ت که لوازم آن باید هم در بازي نیسـ
ــبب همین  ــود. و به س درون بازي و هم بیرون آن مراعات ش

هاي جایگاه فرهنگی اســت که مردم ایران با این بازي و آیین
ــته ــیار جدي داش ــنایی بس اند و ظرفیت ایجاد میدان آن آش

دلیل گردهمایی  46چوگان به عنوان محبوبترین و پرشورترین
ــهري در نقش جهان فراهم  ــاویر میش ــود. که متون و تص ش

ــدن این  ــوخ شـ حاکی از متروك ماندن میدان پس از منسـ
  گردهمایی مکرر در آن، مهمترین دلیل این مدعاست. 

میدان نقش جهان اصفهان یک مجموعه عالی «همچنین 
شانزدهم  شک تا اواخر قرن  ست که بدون  صفهان ا و هنري ا

و نه در هیچ میالدي و اوایل قرن یازدهم هجري نه در ایران 
ــت.  ــورهاي دنیا نظیر آن به وجود نیامده بوده اس یک از کش

 47این پدیده عالی معماري و هنري اثرات فکر خالقه معماران
ست سد ) و به نظر میHonarfar, 1971: 2» (مجرب ایران ا ر

ــی دقیق اتفاقات و عملکردهاي درون میدان  با توجه به بررس
ساختمان شکوه و زیبایی  ریزي کننده آن برنامهههاي احاطو 

ها و تدوین سناریوي میدان در تفکیک عملکردها و دسترسی
اندازها، آب، درختان و ... و انتخاب مصــالح، تناســبات، چشــم

بسـیار هوشـمندانه و با ظرافت تحسـین برانگیزي ( از سـوي 
ــت که موارد زیر را  ــورت گرفته اسـ ــیف کنندگان) صـ توصـ

  توان در این خصوص برشمرد:می
وشاندن کف میدان با هر مصالحی غیر از سنگریزه (شن پ

ــواران و  ـــه) عالوه بر ایجاد مخاطرات جدي براي سـ و ماس
چوگان بازان، به ســبب وســعت بســیار، فرآیند جذب نزوالت 

  نمود.جوي و عبور و مرور را مختل می
هاي پیرامونی و اجازه یافتن عامه مردم دید وسـیع حجره

هاي متعدد ها، ایجاد مدخلهجهت حضـــور در میدان و حجر
کت  ــر هت نظم و کنترل عبور ومرور و شـ ورود و خروج، ج
یک  گاور در  طان جن ــل گاوران و سـ مایی جن جمعی در هنرن
ــناریوي  ــمندانه سـ ــهري حاکی از پردازش هوشـ میدان شـ
معمارانه میدان چوگان درون میدان نقش جهان اســت. . چرا 

ـــخگویی ع ــعت زیاد میدان و پاس الی گودال که با وجود وسـ
ـــرایط محیطی در معماري ها باغچه به ایجاد دید و تنظیم ش

ایران و اقلیم اصفهان، از هرگونه اختالف سطح پرهیز شده و 
سنده نموده سنگی دروازه چوگان ب ستونهاي  اند. که تنها به 

هاي خطرآفرین این خود معرف حذف کلیه موانع و ناهمواري
ــده اي پیشدر بحبوحه بازي چوگان و افت و خیزه بینی نشـ

ــب ــواران میاسـ ــد. چرا که در رژهها و سـ ــتر باشـ ها و بیشـ
ــد، ممنوعیتی از این جهت فعالیت ــاره ش هایی که به آنها اش

  وجود ندارد.
ــنجی ها و جزییاتی که طراحان در ایجاد نهر آب نکته سـ

ته ــ کار بسـ ند نیز میپیرامونی و ردیف درختان به  توان به ا
ی مرزي زمین چوگان و فراهم کردن عنوان بهترین سازمانده

یت  هت جمع ندازي) ج یه ا ــا یت( هوا و ســ باالترین مطلوب
فضــاي داخلی میدان در هنگام  تماشــاگران دانســت. چرا که

ـــواران  ــبان و گوي زدن س بازي چوگان به دلیل تاخت اسـ
همواره در متون گذشـته خاك آلود توصـیف و ترسـیم شـده 

 است.
ــایش اقلیمی  یت وآســ جاد مطلوب جدارهای ناه  هاي در پ

شدند که میدان و سایه درختان و مجاورت نهر آب، سبب می
سجد جامع  4هاي ورودي غیر از مدخل صلی میدان(م بناي ا

شیخ لطف اهللا و کاخ عالی  سجد  صریه، م سردر قی سی،  عبا
زمین چوگــان، (در حــدود  48قــاپو)، بقیــه محیط پیرامونی

حدود 1200 با عمق  به عالو 7متر طول  هاي متر)  نا بام ب ه 
پیرامونی، هاي دور تا دور میدان و به عالوه دید وســیع حجره
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شرایط حضورشهروندان تماشاگر در سه ارتفاع دید متفاوت، 
 در این گردهمایی شهري را به نحو مطلوبی فراهم شود.

ان در هبا توجه به اینکه زمین چوگان میدان نقش ج
است،  طرح ریزي شدهپپایتخت مقیاس حضور شهروندان 

آنچه بیش از نکات دیگر نیازمند توجه است نحوه پردازش 
هاي مربوطه بر پایه ارتفاع دید مقیاس انسانی در پژوهش

انسان است. حال آنکه ارتفاع دید سوار به طور متوسط بیش 
بعد ادراکی فضا از نیم متر باالتر از دید پیاده و برهمین اساس 

و ناظرین سوار و  ارو نحوه ادرا ك فضا توسط بازیکنان سو
هاي بعدي به دلیل پیاده نیزقابل تأمل است. چنانکه در سال

ادراك انسانی ها، متروك ماندن میدان و تغییر یافتن فعالیت
، با عوامل 49نیز که جایگزین مقیاس انسانی معرفی شده

این فضا به صورت  مداخله گر فراوانی دست به گریبان گشته و
هاي کوچکتر و جدید به بخشسازي تدریجی با محوطه

کوچکتر تقسیم شده و با حضور عناصر محیطی جدید به 
نحوي متفاوت از گذشته سعی بر ایجاد احاطه کیفی مقیاس 
و ادراك انسانی در فضاي باز میدان بوده است. که این موضوع 
رفته رفته اصالت تاریخی فضاي میدان را دگرگون کرده و 

ردشگران از بین برده است. امکان تجربه اصیل را براي گ
برگزاري مسابقات چوگان با اهداف نمایشی فاقد اصالت الزم 
و عمومیت یافتن مجدد آن به عنوان یک عامل هویت بخش 
ملی است. چرا که براي همه گیر شدن این بازي اعمال 

هاي استاندارد در زمین چوگان استاندارد مقررات و شرکت تیم
هاي آن با همراهی و چالش هاو باال بردن سطح رقابت

 روایتگري و موسیقی ضرورت دارد. 

 پیشنهادات -7
دچار فراز و فرودهاي متأثر  هرچند چوگان با گذشت زمان

ها گردیده و با کاهش نقش اسب از فرهنگ و اقتدار حکومت
هاي گسترش چوگان محدود در رزم و زندگی روزمره، زمینه

بخش نوان عامل هویتشده است ولی ادعاي آنکه چوگان به ع
میدان نقش جهان، زمینه ایجاد چنین کیفیتها و ابعادي را 
فراهم نموده است، بهترین دلیل براي احیاي افتخار آمیز 
زیباترین میدان چوگان در قلب شهر اصفهان محسوب میشود، 

توان میدان نقش جهان را، رسد میچرا که به نظر می
میدان چوگان در طول باشکوهترین، زیباترین و عالیترین 

  تاریخ ایران زمین دانست. 
شایان ذکر است از آنجا که در بازي چوگان، اهم هیجانات 
و تحرك گوي زنان با فاصله از میانه میدان (متمایل به سوي 

افتد و پس از هر گل در هر دو تیم) اتفاق میهاي دروازه
تعویض هاي دو تیم ها و دروازه، زمین51یا پس از نیمه 50چوکه

قاپو به تعبیر شود، از این جهت میدان دید ایوان عالیمی
توان مسلط به اندازي بوده است که مینگارنده عالیترین چشم

ها، به تماشاي میدان چوگان و تسلط بیشتر بر یکی از دروازه
گردد در باز پیرایی چوگان نشست. از این رو پیشنهاد می
، محور عرضی میانه میدان براي احیاي مجدد بازي چوگان

میدان چوگان و محور فرضی کاخ عالی قاپو و ورودي مسجد 
شیخ لطف اهللا بر یکدیگر منطبق شوند، تا بدین وسیله امکان 
تماشاي بازي از ایوان عالی قاپو فراهم شود. از سوي دیگر 
محوطه منتخب کنونی، همانطور که مطرح شد فاقد استاندارد 

باشد و این موضوع می ن دائمیالزم جهت برپایی زمین چوگا
سبب عدم برگزاري بازیهاي رسمی و مکرر بودن این بازي 
شورانگیز همراه با روایتگري و موسیقی (رعایت شئونات 

  باشکوهترین میدان چوگان عهد صفوي) خواهد شد. 
رسد بازپیرایی میدان به شکل اولیه آن، عالوه می به نظر

در طرح اولیه، به وسیله بر لزوم ایجاد آسایش اقلیمی، که 
سایه اندازي درختان در مجاورت بدنه میدان و نهر آب فضاي 
بسیار مطلوب و زیبایی را جهت استفاده گردشگران و 
تماشاگران بازي چوگان فراهم مینموده است، و تمهیدات 

و حوض آب میانی) فاقد عملکرد ها کنونی (چمن کاري و بوته
د، از این رو فقدان اصالت باشنمی بهینه براي این منظور

تاریخی در حال حاضر سبب عدم درك مخاطبان از کیفیت و 
 سال پیش 400اصالت طراحی بسیار تحسین برانگیز آن در 

جهت  ،شوند. از این رو بازپیرایی میدان به شکل اولیه آنمی
 حفظ اصالت و هویت آن ضرورت دارد.

سد بهترین رمی با توجه به جمیع مطالعات نگارنده به نظر
پیشنهاد در بازپیرایی میدان نقش جهان، بجابجایی حوض آب 
میانی با محوطه چمن جلوي سر در قیصریه میباشد که عالوه 
بر امکان احیاي میدان چوگان در قلب میدان نقش جهان، دو 
هدف دیگر را که مورد مطالعه پژوهشگران قرار گرفته است 

منظر ورودي میدان نیز تأمین خواهد کرد: یکی گرامیداشت 
(ورودي طرح اولیه میدان) و دیگري ایجاد  52از ورودي قیصریه

مطلوبیت اقلیمی در این محدوده با توجه به وسعت حوض آب 
(ایجاد آسایش اقلیمی در  53و محصوریت سه جداره پیرامونی

تواند به صورت تخصصی مورد مطالعه می بدو ورود) که
 قرارگیرد.

  تشکر و قدردانی
اب آقاي دکتر هادي ندیمی به خاطر همراهی و از جن

گیري مطالعات منظم نگارنده، همفکري ایشان در نحوه جهت
هاي ارزنده در جریان نگارش مقاله تشکر و و راهنمایی
  گردد.قدردانی می
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دن به سلطنت مأیوس شد شاه که در سن کم به حکومت اصفهان منصوب شد. او پس از تاجگذاري برادرش مظفرالدین از رسیسومین فرزند ناصرالدین .32
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33. Henry-René d'Allemagne (1863-1950) 

ثانیه، بدون فیلتر توسط عکاس (اریک ف. اشمیت) ثبت شده  250/1متر، سرعت 915بامداد، ارتفاع  8:15، 1936آوریل  14با مشخصات  این تصویر .34
 است.

35. Erich Friedrich Schmidt (1897-1964) 
شکل ها و حوض آب که او با عدرواقع ایجاد باغچه .36 ستر میدان چوگان و  ستاوردهاي آغازین تغییرات در ب صیف نموده، د ستخر آنها را تو نوان پارك و ا

 گیري هویت جدید آن است.
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شوند. و طبق مطالعات نگارنده باهیچ استانداردي در می مسابقات نمایشی به گفته هیأت چوگان اصفهان، تنها در دو چوکه و جهت فرهنگسازي برگزار .37
  ابقات مطابقت ندارد.برگزاري مس

  شود.می برابر در نظر گرفته 1,5یا حدود  1,49نسبت طول به عرض  .38
  باشد.می م 1603این تاریخ که از کتاب تاریخ عباسی مالجالل نقل شده است مقارن با  .39
  /www.aparat.com ،سال پیش 106فیلم زیرخاکی بازي چوگان در  .40
ــفهان، در نوروز  97اول آذر  ،1397بت جهانی بازي چوگان، در نوروز ها که طبق مطالعات نگارنده پس از ثاین بازي .41 ــبت روز اصـ ، در 1398به مناسـ

جنبه نمادین اند به مناســبت گرامیداشــت ده فجر و یادواره شــهید ســلیمانی و ... برگزار شــده 1398به مناســبت دهه کرامت ، در بهمن 1398تیرماه 
  داشته اند.

  نفر ذکر شده است.4تیم در حال حاضر تعداد بازیکنان هر .42
  با توجه به توصیفات، ابعاد میدان چوگان قزوین از میدان چوگان نقش جهان کوچکتر است. .43
  /www.aparat.com ،سال پیش 106فیلم زیرخاکی بازي چوگان در  .44
ســال از اوج اقبال عمومی شــهروندان  500با توجه به قدمت بیش از دوهزارســاله چوگان بازي در ایران زمین و توصــیفات مورخین و جهانگردان، تنها  .45

  . گذردبراي تماشاي جمعی بازي چوگان می
سبان ممتاز و جنگاور و ...  .46 ضور ا شاه و نظامیان، ح سواران و  شد همراهی نوازندگان طی برگزاري چوگان، رقابت دالورانه  جذابیت، همانطور که مطرح 

  نشاط و هیجان بسیاري براي عموم مردم به همراه داشت.
 استاد علی اکبر اصفهانی در کتیبه سردر مسجد شاه اصفهان و نام استاد محمدرضا اصفهانی در داخل محراب مسجد شیخ لطف اهللا ذکر شده است. نام .47

  )2: 1350(هنرفر،  که به نقل از استاد هنرفر این دو معمار عالیقدر میدان نقش جهان و آثار نفیس آن را طراحی و به اتمام رسانده اند.
ــاي  1200متر آن را در بر بگیرند بیش از  100متر اســت که اگر مدخلهاي ورودي 1330ل محیط میدان که برابر معاد .48 متر طول از محیط میدان فض

  کند.می قابل استفاده تماشاگران و گردشگران را فراهم
بیشتر بر بعد ادراکی فضا و نحوه ادراك « توجه شده است که بنا بر نظر شهابی نژاد و همکا ران، در واقع در این میدان به جنبه هایی از مقیاس انسانی  .49

به عبارت » درت دیده میشود.دیگر فضاهاي شهري به نهاي خاص میدان نقش جهان است که در نمونههاي فضا توسط انسان تمرکز دارد و از ویژگی
  )13: 1393 ی نژاد و همکاران،(شهاب "تالش شده ادراك انسانی به جاي مقیاس انسانی به تماشاگرعرضه شود." دیگر

صله زمانی میان چوکهوقت هفت دقیقه اي که هریک چوکه نامیده می 8یا  6یا  4یک بازي چوگان در  .50 ستراحت سوار و تعویض  3ها شوند. فا دقیقه (ا
  لف متفاوت است.دقیقه است. امروزه این تقسیمات و زمانها در قوانین کشورهاي مخت 10اسب) و زمان استراحت میان دو نیمه ، 

  اگر گلی زده نشود. .51
که توسط علی شهابی نژاد و » و مسأله هاها منظر ورودي میدان نقش جهان اصفهان؛ ارزش«تأکید براصالت ورود از بازار قیصریه در مقاله اي با عنوان  .52

  در مجله هنرهاي زیبا به چاپ رسیده است. 1391بهناز امین زاده در سال 
که توســط علی شــهابی نژاد، رضــا ابویی و محمود قلعه نویی در مجله مطالعات شــهر ایرانی » یش اقلیمی در میدان نقش جهانآســا«با توجه به مقاله  .53

سال  سالمی در  صفهان، 1395ا سدبا توجه به اقلیم ا ست، به نظر میر سیده ا سایه اندازي جداره به چاپ ر ستفاده از  سعت حوض آب در کنار ها ا و و
  نسبت به قرارگیري حوض در وسط میدان خواهد داشت. یکدیگر، عملکرد بهتري
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Objective and Background: Naqsh-e Jahan Square in Isfahan has always been 
recognized as a remarkable urban square of Iranian Islamic architecture in the Safavid 
era due to its unique buildings, proportions, and qualities that astonish the visitors. 
However, many believe that the dimensions and the proportions of this urban square 
are strongly influenced by the proportions of the polo field. Therefore, this article tries 
to comprehensively understand Naqsh-e Jahan Square as an architectural work and 
aims to scrutinize the goals and factors affecting its construction, users, and activities 
in space (content aspects) and its identifying elements in the Safavid era. 

Methods: The present study uses a combination of research methods. In this research, 
both descriptive and analytical methods have been used. In this regard, the drawings 
and writings of Safavid and post-Safavid explorers (1907-1617) and the historical texts 
have been studied as the main sources of research. The main research components were 
identified regarding the qualitative nature of the research in analyzing th research 
problem and the use of interpretive-historical strategies. The research questions try to 
answer the following: How has the accurate knowledge of the hidden aspects of the 
polo gamee influenced the identifying factor of Naqgh-e Jahan Square in reviving its 
original values? And secondly, how have the field elements (water creek, the rows of 
trees, pavements, stone polo posts) organized the historical qualities and the original 
values of its urban space as a unique heritage? 

Findings: According to the historical documents, “leveling Naqsh-e Jahan Square for 
using it as a polo field and horseback riding field” was the first step in constructing 
Naqsh-e Jahan Square. After its completion in 1602, a row of shading plane trees along 
a stream of running water were built that surrounded the square. The central area of the 
square was left bare, where various activities such as polo game, wooden javelin throw, 
athletics, military parades, celebrations and competitions, sales, peddling, and dozens 
of other activities took place. Twelve main entrances and several small entrances were 
built for these purposes. The porch of the Ali Qapu Palace overlooked the square, and 
from above, the Shah and the courtiers and foreign ambassadors could watch the polo 
plays and other popular games of the time. In the middle of Naqsh-e Jahan Square, the 
polo field was confined on the east and west by a row of trees adjacent to the water 
stream, and on the north and south by two stone pillars (the posts of polo field). The 
foreign explorers have described the field elements and expressed the prosperity and 
activities in the field ,especially the polo game and the music plays in their narrations 
more or less. 
Deep scrutiny in the historical travelogues and descriptions of Della Valle, Figueroa, 
Olearius, and Chardin between 1617 and 1664 indicates the glorious game of polo and 
the field were at the primes of their life during their first 60 years. Since none of them 
have described the polo play, it can be deduced that this game was quite frequent and 
that the public mastered the game and knew its rules. The game of polo in Shah Square 
was at the peak of its glory and prosperity up until the end of Shah Abbas’s reign, 
concurrent to the highest level of the cavalry power. After this period, until the conquest 
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of Isfahan, polo was prioritized, and the military forces were strengthened, based on 
the interest of the successors. After the conquest of Isfahan in 1722, no explorer, 
including Morier, Flandin, Dieulafoy, Holltzer, and D’Allemagne, have mentioned the 
game of polo between 1809 and 1907, until Brugsch described the field as deserted and 
abandoned in 1886. D’Allemagne considers the demise of polo in 1887 when the game 
of polo was not practiced in Shah Square anymore .Finally, between the autumn of 
1935 and the spring of 1937, Schmidt recorded the initial changes in the polo field 
(gardens and ponds) that led to the formation of its new identity. 

Conclusion : The explorers’ descriptions of the square from the beginning of its 
construction to the beginning of the nineteenth century and the study of the square 
elements indicate the simultaneous design and implementation process in all the square 
elements, including the water creek, trees, pavements, polo posts. All these components 
can be regarded as the elements of a uniform architectural scenario .The 
implementation of the surrounding water streams and trees to organize the polo field 
created a barrier against dust by horse ridings and provided a pleasant environmental 
comfort (water streams and trees) and climatic comfort  ) natural airflow and shading) 
for the spectators. Also, the wide view of the surrounding stores and the allowed 
presence of people in the square, the stores and their roofs around the square, and the 
creation of multiple entrances and exits to control the movements show that the 
designers of Shah Square thought comprehensively about these elements and were 
completely aware of the activities, including polo plays. They have designed and built 
the square based on the frequent urban activities. This activity is an integral part of the 
polo field identity and performance. Therefore, the revival of the field’s original values 
requires the revival of polo with narrations and the music on a scale commensurate with 
its original design. 
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